
Digitalisering av byggereglene - DigiTEK
OLAUG H. NESHEIM OG VIDAR STENSTAD, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

31.01.2019 Workshop Malmø



231.01.2019

M
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sveien 62. Arkitekt: LPO arkitekter. Foto: Ivan Brodey. 

Vår visjon

Gode bygg 
for et godt 
samfunn
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Satsingsområder

Satsingsområde

Forenkle og forbedre 
byggereglene

Styrke kompetanse 
og fremme seriøsitet

Fremme 
digitalisering



Mål og tilnærming

431.01.2019

Lærende 
tilnærming
– DiBK som 

pådriver

– Ikke én stor IKT-løsning

– Mange store og små initiativ

– Samarbeid i hele verdikjeden

– Direktoratet legger til rette og viser vei

– Markedet leverer løsningene

– DiBK roller: Eierskap – forpliktende samarbeid -

stimulering



Mål og tilnærming
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Lærende 
tilnærming
– DiBK som 

pådriver

Utvikling

Tid



Utfordringene
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Bildet kan 
ikke vises.

Regelverkets digitale motorvei er åpnet!
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Søkere Saksbehandlere

Fellestjenester 
BYGG

Bildet kan 
ikke vises.

Søknad eByggesakAltinn KS Meldingssystem

IKT-leverandører IKT-leverandører

Sentrale myndigheter
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Digital tvilling: 

hvilken informasjon 
fra BIM trenger 
lokale myndigheter 
i byggesaken?
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Vindu Utvendig 

Dør Utvendig 

Kledning Utvendig 

Vegg Utvendig 

Vegg Vektbærende

Bjelke Vektbærende 

Søyle Utvendig 

Søyle Vektbærende

Dekke Utvendig 

Dekke Vektbærende 

Trapp Utvendig 

Rampe Utvendig 

Rekkverk Utvendig 

Rekkverk Høyde

Glassfasade Utvendig 

Tak Utvendig 

Koordinatsystem
EPSG-koden
Georeferering, 
breddegrad
Georeferering, 
lengdegrad
Georeferering, høyde

Postadresse

Bygningsnummer

Mønehøyde

Etasjeplan og     
etasjenummer
Bruksenhetsnummer

Bruttoareal (BTA)

ByggesaksBIM

Matrikkelnummer

Bebygd Areal (BYA)

Bygningstype

Bruttoareal (BTA)

Bruksareal (BRA)

Referanse

Predefinert heis-type



Hvor er de største utfordringene fremover?
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“1. Technology is changing very rapidly, and those changes seem to be accelerating.
“2. Changing an organization — how it thinks and behaves — is still hard and slow.”

Scott Brinker , “Martec’s Law”

https://chiefmartec.com/2013/06/martecs-law-technology-changes-exponentially-organizations-change-logarithmically/


Funksjonsbaserte byggeregler

Den nordiske 
modellen (NKB)



Funksjonsbaserte byggeregler

–Mål
• Videreføring av 
funksjonsbaserte 
byggeregler
• Analytisk prosjektering

• Enkle regler for enkle 
byggverk
• Preakseptert

TEK
Funksjonskrav

og
Ytelseskrav

VTEK
Preaksepterte 

ytelser

Ytelser 
dokumentert 
ved analyse

Tekniske
løsninger

Alt. 1 Alt. 2



TEK17 - Endringer som gir enklere prosjektering
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1. Oppfyllelse av 
legalitetsprinsippet

2. Tydeliggjøring
3. Tilrettelegging for digitalisering

1

2

3



TEK17 - Endringer som gir enklere prosjektering
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–Oppfyllelse av legalitetsprinsippet
• Krav og ytelser skal ha hjemmel
• Krav og ytelser skal være tydelige
• Det skal kunne påvise at krav og ytelser er 
oppfylt



Terminologi (TEK17 § 1-3)

1531.01.2019Frokostmøte om TEK17

– Funksjonskrav
• Overordnet formål eller oppgave som skal 

oppfylles i det ferdige byggverket 
• Kvalitativt

– Ytelse
• Teknisk, bruks- eller miljømessig kvalitet, 

kapasitet eller egenskap ved byggverk, 
bygningsdel, installasjon eller utearealer.

• En ytelse er en tolking og konkretisering av 
funksjonskrav og er angitt kvantitativt eller 
kvalitativt.

– Ytelseskrav
• Når ytelsen er gitt i byggteknisk 

forskrift

– Preakseptert ytelse
• Når ytelsen er gitt i veiledningen
• Tilsvarer «allmänt råd» eller 

«acceptable solution»



DiBKs mål og strategi

16131.01.2019Frokostmøte om TEK17

–Digitalisering av byggereglene
• Steg 1: Enklere tilgjengelighet til reglene – det JEG trenger

1. Digital veiviser/flytskjema – fritidsbolig (pilotprosjekt)
2. Uttrekk av regler for MITT PROSJEKT (enebolig, kontor etc.)

• Steg 2: Tilrettelegging for automatisk regelsjekking av BIM 
(pilotprosjekt: brann)
• DiBK skal legge til rette for, og stimulere til, utvikling
• Programvareleverandører og brukere skal utvikle sluttbrukerverktøy
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Steg 1-1



1831.01.2019Frokostmøte om TEK17

Steg 1-1



19Frokostmøte om TEK17

Bolig Salg Hotell Syke-
husSkole For-

samling
Indu-
stri

Steg 1-2



Steg 2: Automatisk regelsjekking

2031.01.2019Frokostmøte om TEK17

– Automatisk regelsjekking
• Kvantitative/målbare eller spesifikke 

krav og ytelser

– Prosjekteringsstøtte
• Kvalitative krav og ytelser



Steg 2: Automatisk regelsjekking

21Frokostmøte om TEK17

1 2 3

Dagens regelverk - typer krav og ytelser

1. Ytelseskrav og preaksepterte ytelser 
(målbare) som kan oversettes direkte 
til digital regel

2. Ytelseskrav og preaksepterte ytelser 
(kvalitative) som kan omgjøres til 
målbare, og så oversettes til digital 
regel

3. Kvalitative funksjonskrav og ytelser 
som må tolkes og vurderes av 
fagperson



Steg 2: Automatisk regelsjekking

2231.01.2019Frokostmøte om TEK17

1 3

Framtidig regelverk - typer krav og ytelser

1. Ytelseskrav og preaksepterte 
ytelser (målbare) som kan 
oversettes direkte til digital regel

3. Kvalitative funksjonskrav og 
ytelser som må tolkes og vurderes 
av fagperson

Automatisk regelsjekking

Beslutningsstøtte



Steg 2: DigiTEK

2331.01.2019

– Pilotprosjekt 2017-2018

–Utgangspunkt i et eksisterende Excel-beslutningsstøtteverktøy 
for brannsikkerhet
• Utdrag av spesifikke/kvantitative krav og ytelser i TEK/VTEK17 kap. 11



Utgangspunkt: Excel-verktøy
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Utgangspunkt: Excel-verktøy

2531.01.2019



Pilotprosjekt

2631.01.2019

https://dibk-
utvikling.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/51351057/PoC+p+digital+representasj
on+av+TEK+for+brannkrav

https://dibk-utvikling.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/51351057/PoC+p+digital+representasjon+av+TEK+for+brannkrav


Steg 2: DigiTEK – mål for 1. etappe

2731.01.2019

–Danne grunnlaget for planlegging av videre tilrettelegging av TEK 
og VTEK for digital anvendelse

• DiBK skal levere regelverket i egnet format
• Avklares i dialog med brukerne/aktørene

• DiBK skal ikke lage sluttbrukerverktøy
• Men vi ønsker å få bedre innblikk i hvordan eksisterende programvare og 

løsninger kan ta i bruk regelsjekk, enten som del av programvare eller som 
tilleggsløsning



Hva skal til?

2831.01.2019

• Tenke stort – starte smått

• Følge tett opp aktiviteter/prosjekter

• Være standhaftig og holde fokus
• Være konkret, forenkle og test i praksis



Takk!
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